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NYTT PARTNERSKAP FÖR SPEL OCH 
DISTRIBUTION MED LEDANDE 
MEXIKANSKA OPERATÖREN CALIENTE.MX              

 
Aspire Globals Pariplay har tecknat ett nytt partnerskapsavtal med Caliente.mx, Mexikos 
största betting- och speloperatör. Partnerskapet ger Caliente.mx tillgång till Pariplays över 
100 egenutvecklade slotspel liksom ett stort urval av tredjepartsspel.  
 
Caliente.mx grundades 1916 och är den ledande spelplattformen i Mexiko. Caliente.mx erbjuder 
tusentals spelare både landbaserat och onlinespel som betting, live betting, kasino, poker, slotspel och 
bordsspel. Bettingerbjudandet omfattar en rad event som är populära i Mexiko som exempelvis fotboll, 
baseball, basket och boxning. Caliente.mx sponsrar också några av Mexikos största fotbollsklubbar. 
 
Det nya partnerskapsavtalet är tecknat med Aspire Globals dotterbolag Pariplay som är en ledande 
spelutvecklingsstudio och hubb för tredjepartsspel. Pariplays utbud riktar sig till en internationell publik 
och innehåller bland annat de senaste spelen Phoenix Gold, Treasure Temple och Gems & Riches. 
 
Nimrod Dvir, chef för Gaming på Caliente.mx, säger: ”Vårt avtal om innehåll med Pariplay visar att vi 
månar om kvalitet och innovation i vårt onlinekasino. Genom att starta året med det här partnerskapet 
säkerställer vi vårt ledarskap i de marknader vi verkar på samtidigt som vi får möjlighet att introducera 
ett omfattande utbud av engagerande och exklusiva spel till vår målgrupp.” 
 
Adrian Bailey, VD för Pairplay, säger: ”Vi är entusiastiska över vårt nya partnerskap med Caliente.mx och 
vad det betyder för Pariplays framtid i Mexiko och på den latinamerikanska marknaden. Att en operatör 
med en sådan exemplarisk status och rykte använder hela vårt utbud av kasino, instant win, skraplotter 
och lotterier kommer att vara en fördel för oss båda vad gäller strategisk tillväxt. Vår 
spelutvecklingsstudio skapar engagerande och innovativt innehåll och erbjuder våra partners kreativa 
spel skapade för iGamingvärlden.” 
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OM ASPIRE GLOBAL  

Aspire Global är en B2B-leverantör inom iGaming med ett heltäckande erbjudande för framgångsrik lansering 
och drift av kasino, sportspel och bingo, inklusive teknisk plattform och spel. Den robusta plattformen erbjuds 
för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Spelerbjudandet, under varumärket Pariplay, omfattar 
både egenutvecklade spel och en hubb mot tredjepartsleverantörer. Aspire Global driver också flera egna 
spelportaler (B2C), däribland Karamba som ett framgångsrikt exempel på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen 
är verksam på flera reglerade marknader som Danmark, Gibraltar, Irland, Malta, Portugal, Rumänien, Sverige, 
Storbritannien och USA. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Kiev, Indien och Gibraltar. Aspire 
Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA 
Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com. 
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